Besluitenlijst van
het College van Burgemeester en Schepenen
op dinsdag 12 januari 2021
Goedkeuren notulen vorige vergadering
1.

Goedkeuren notulen vorige vergadering
Er werden geen bemerkingen geformuleerd over de notulen van het college van
de zitting van 5/01/2021 zodat dit als goedgekeurd kan worden beschouwd.

A-punt
FINANCIEEL BEHEER
2.

Vaststellen maximum aantal bussen in Kuurne ifv het belastingreglement
op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter 2021
In functie van de toepassing van het reglement op de huis-aan-huis verspreiding
van drukwerken met handelskarakter wordt voor 2021 het maximum aantal
bussen in Kuurne vastgesteld op 5.653.

WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
3.

Juridische procedure RUP WUG Sint-Pieter - verdere behandeling door
(geschrapt)
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de raadsman toestemming
te geven om een antwoord te formuleren op het verweer van de verzoekende
partij op het auditoraatsverslag van de Raad van State inzake het aanvechten van
de wettelijkheid van het RUP Woonuitbreidingsgebied Sint-Pieter.

Publieke ruimte
4.

Weg- en rioleringswerken verkaveling Rijksweg (Albert Vermoerestraat VK 162_2) - Goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering en
vrijgave waarborg
Het proces-verbaal van de definitieve oplevering van 15 oktober 2020 van de
opdracht 'Weg- en rioleringswerken verkaveling Rijksweg (Albert Vermoerestraat VK 162_2)' wordt goedgekeurd.
De resterende borg mag volledig worden vrijgegeven.

5.

Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - stopzetten
De vergunning voor de exploitatie van een taxidienst werd stopgezet op 29
december 2020.
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6.

Wegenis- en rioleringswerken verkaveling VK 188 Kortrijksestraat (Goed
ter Heulestraat) - Goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering en
gedeeltelijke vrijgave waarborg
Het proces-verbaal van de voorlopige oplevering voor Wegenis- en
rioleringswerken verkaveling VK 188 Kortrijksestraat (Goed ter Heulestraat) wordt
goedgekeurd.

7.

Bepaling locatie bushaltes ifv het nieuwe openbaarvervoersnet - advies
Het College verleent een positief advies voor een aantal halte-aanpassingen.

8.

Gemeentelijk aanvullend reglement houdende de regeling van het verkeer
op gemeentewegen: P30-zones in het centrum - opheffen collegebeslissing
van 3 september 2019 en goedkeuren nieuw reglement
Het 'Gemeentelijk aanvullend reglement houdende de regeling van het verkeer op
gemeentewegen: P30-zones in het centrum' van 3 september 2019 wordt
opgeheven en vervangen door het nieuwe reglement.

SAMENLEVEN
Burgerzaken
9.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 13 december 2020 voor 2 personen.

10.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 16 december 2020 voor 2 personen.

11.

Aanvraag grondvergunning van urnenkelder op de gemeentelijke
begraafplaats
De grondvergunning van een urnenkelder van 30 jaar wordt toegestaan met
ingang van 31 december 2020 voor 2 personen.

Vrije tijd
12.

Aanleggen van een kunstgrasveld - Sportcomplex Kuurne - Goedkeuren
opdrachtdocumenten
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de opdrachtdocumenten
opgesteld door Farys omtrent de aanleg van een kunstgrasveld goed.

ONDERWIJS
13.

Gemeentelijk basisonderwijs - toestaan verlof voor verminderde prestaties
(VVP) - wijziging beslissing college 9 juni 2020
(geschrapt)

INTERNE DIENSTVERLENING
14.
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Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het
Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de gemeente Kuurne

Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het
agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de gemeente Kuurne wordt
goedgekeurd.
15.

Oprichting vaccinatiecentra - goedkeuren centra voor onze Eerstelijnszone
Na bespreking gaat het College van Burgemeester en schepenen akkoord om voor
onze eerstelijnszone te gaan voor 1 vaccinatiecentrum, nl. Kortrijk Xpo.
Mocht het later opportuun blijken om naast Kortrijk Xpo een andere plaats te
hebben, dan is het College principieel bereid om hiervoor de Kubox ter
beschikking te stellen.

Bestuurszaken
16.

Jaarverslag informatieveiligheid - goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen keurt het jaarverslag
informatieveiligheid van de gemeente goed.

Personeel
17.

Gemeentepersoneel - aanstellen halftijds jeugdhuiswerker vervangingsovereenkomst
Er wordt een halftijds jeugdhuiswerker aangesteld tot en met 31 oktober 2021.

18.

Gemeentepersoneel - aanvaarden kandidaatstellingen examen deskundige
groen- en natuurbeheer
Het College aanvaardt de kandidaatstellingen voor het examen van deskundige
groen- en natuurbeheer.

19.

Gemeentepersoneel - aanvaarden ontslag deskundige (geschrapt)
Het ontslag van een medewerker wordt aanvaard.

B-punt
WONEN EN OMGEVING
Ruimtelijke omgeving
20.

Kennisname weerhouden subsidieproject 'Lasten bij vergunning' binnen de
subsidieaanvraag 'Pilootprojecten Beleidsplannen ruimte Vlaanderen'
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de beslissing
omtrent het weerhouden van het subsidieproject.

INTERNE DIENSTVERLENING
Bestuurszaken
21.

Kerkfabriek Sint-Michiel – notulen van de kerkraad van 16 december 2020
De notulen van de kerkraad van Kerkfabriek Sint-Michiel van 16 december 2020
worden voor kennisneming aangenomen.

22.

Maandverslag (december) preventiedienst - aktename
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het maandverslag
van de preventiedienst.
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